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STATUS TANAH 
 
Secara sederhana, status tanah meliputi: (1) tanah hak; dan (2) Tanah 

Negara. Tanah Hak adalah tanah yang sudah dilekati hak atas tanah 
sebagaimana hak atas tanah berdasarkan UUPA. Tanah negara adalah tanah 
yang belum dilekati hak atas tanah berdasarkan UUPA. 

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari Modul-II ini 
adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan  status tanah berdasarkan 
Hukum Tanah Nasional. Selanjutnya, indikator yang ingin dicapai setelah 
mempelajari Modul II ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan: (a)  
pengertian status tanah; dan (b) jenis status tanah. 
 

 
A. Pengertian Status Tanah 

Status tanah merupakan kedudukan tanah berdasarkan hukum yang 
berlaku. Status tanah ini penting untuk mengetahui apakah ada hubungaan 
hukum di antara subjek hak dengan objek hak dan bilamana ada, sejauhmana 
hubungan hukum yang terdapat di antara subjek hak dengan objek hak.  

Ada-tidaknya hubungan hukum ini penting diketahui untuk menentukan 
sejauhmana kedalaman Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas tanah berlaku 
terhadap bidang tanah atau bentang lahan atau kawasan tertentu. Bagi tanah 
yang berstatus sebagai tanah hak misalnya, kedalaman keberlakuan  HMN itu 
tidak seintensif pada tanah yang berstatus tanah negara. Bahkan, pada tanah 
yang berstatus sebagai tanah negara pun, kedalaman keberlakuan HMN juga 
bervariasi. Sebab ada juga tanah negara yang sudah memiliki penguasaan fisik di 
atasnya dan ada juga yang belum memiliki penguasaan fisik di atas tanah itu. 

 
B. Jenis Status Tanah 

Secara sederhana, jenis status tanah secara hukum meliputi: (i) tanah 
negara; dan (ii) tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang belum dilekati 
dengan hak atas tanah berdasarkan UUPA1, sedangkan tanah hak adalah tanah 
yang sudah dilekati dengan hak atas tanah sebagaimana yang dikenal dalam 
UUPA. 

Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa berdasarkan konsepsi 
hubungan antara Negara dengan tanah maka dihasilkan 3 (tiga) entitas tanah, 

                                                         

       1 Perhatikan Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 yang  menyatakan bahwa 
Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai 
dengan sesuatu Hak Atas Tanah.  
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yaitu: (i) tanah Negara; (ii) tanah ulayat; dan (iii) tanah hak.2 Pandangan Guru 
Besar Hukum Agraria UGM tampaknya merupakan gagasan yang berkembang 
kemudian, yang semakin mengemuka ketika hak asasi manusia semakin 
berkembang dan demokratisasi semakin menguat. 

Dalam praktik administrasi pertanahan sampai saat ini, entitas tanah 
ulayat bukanlah entitas tersendiri. Sebab, tanah ulayat tidak pernah dipandang 
sebagai tanah yang memiliki kedudukan hukum tertentu di mata hukum. Boedi 
Harsono sendiri tampaknya lebih cenderung untuk tidak memandang tanah 
ulayat sebagai entitas tanah tertentu. Bapak Hukum Agraria Indonesia itu 
berpandangan bahwa Hak Ulayat yang diatur secara sumir dalam Pasal 3 UUPA 
bukanlah pengaturan yang bermaksud untuk menjadikan Hak Ulayat sebagai 
salah satu lembaga hukum tanah nasional. Yang diatur di dalam Pasal 3 UUPA 
hanyalah Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkrit. Yang diatur hanya yang 
benar-benar masih ada. Mengadakan pengaturan terhadap Hak Ulayat yang 
masih ada pun tidak ditujukan untuk mengadakan pengaturan Hak Ulayat. 

Lebih tegas Boedi Harsono mengatakan mengatakan: 
“Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan 

perundangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap 
berlangsung menurut Hukum Adat setempat. Mengatur Hak Ulayat menurut 
perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan 
alamiah Hak Ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. 
Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak 
individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan 
penyelenggaran pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian 
haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya Hak Ulayat, diusahakan 
penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang 
mencakup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para tetua adat masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang 
sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah daerah lain.” 3 

Jelas kiranya, bahwa sejak awal tidak ada maksud penyusun UUPA untuk 
mengatur Hak Ulayat sebagai lembaga hukum yang dimaksudkan untuk terus 
dibangun dalam melayani kebutuhan pertanahan nasional. Dalam pada itulah, maka 
kiranya tanah ulayat bukan dimaksudkan sebagai entitas tertentu yang secara akan 
diatur, baik sebagai lembaga hukum maupun sebagai hubungan hukum konkrit, 
sehingga dapat dikatakan bahwa status tanah secara hukum hanyalah terdiri dari: (i) 
tanah negara; dan (b) tanah hak. 

 
1. Tanah Negara.  

Tanah Negara adalah tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah 
berdasarkan UUPA, seperti: Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna 
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan hak-hak lainnya. Namun demikian, 
biasanya di atas tanah negara juga pada umumnya, sudah ada hubungan-

                                                         
2 Maria SW. Sumardjono, 2010, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Penerbit Bagian 

Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.22. 
       3 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, 
Isi dan Pelaksanaannya, 1999, op. cit., hlm 193. 
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hubungan hukum dalam derajat tertentu. Hubungan itu belum dapat disebut 
sebagai hak atas tanah, namun hubungan itu sudah ada sebagai hubungan yang 
mendahului hak atas tanah. 

Secara substansial, tanah Negara pada rezim sebelum UUPA dapat 
dikelompokkan pada 2 (dua) perbedaan utama yaitu antara vrijlandsdomein 
(tanah negara bebas) dan onvrijlandsdomein (tanah negara tidak bebas). Di 
dalam sistem Hukum Tanah Nasional tidak dikenal perbedaan substansi yang 
sedemikian rupa, karena secara konsepsional seluruh tanah di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh Negara 
berdasarkan hak menguasai dari Negara (HMN). 

Menurut Effendi Perangin, ada 4 (empat) kemungkinan tipologi/jenis 
dari  tanah negara, yakni:4   

1) Sejak semula tanah negara 
Pada jenis/tipologi ini berarti tanah negara yang sejak semula berstatus tanah 
negara, belum pernah ada hak pihak tertentu selain negara. Tanah negara 
jenis ini tentu sudah sangat sulit ditemukan pada daerah yang berpenduduk. 

2) Bekas tanah partikelir 
Tanah negara bekas tanah partikelir merupakan konsekuensi dari UU No. 1 
Tahun 1958 yang menghapus semua tanah partikelir di Indonesia. 
Penghapusan tersebut menyebabkan tanah partikelir menjadi tanah negara. 

3) Bekas tanah hak barat 
Tanah negara bekas tanah hak barat merupakan implikasi yuridis dari 
ketentuan konversi tanah-tanah hak barat, yang menyatakan bahwa tanggal 
24 September 1980 merupakan habisnya waktu berlaku dari bekas tanah  hak 
barat (kecuali sudah dikonversi menjadi Hak Milik). Batas waktu pengajuan 
permohonan tanah negara bekas hak barat agar dapat berdasarkan PMDN 3 
Tahun 1979 adalah tanggal 24 September 1980. Perlu diingat, sekarang atau 
kapan pun, permohonan hak di atas bekas tanah hak barat itu masih boleh 
dilakukan, akan tetapi tidak lagi dihubungkan dengan PMDN No. 3 Tahun 
1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian 
Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. 
PMDN  No. 3 Tahun 1979 ini merupakan penjabaran dari Keppres No. 32 
Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian 
Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Hal penting  yang perlu 
dicermati dalam Keppres ini, antara lain,  adalah  ketentuan Pasal 3 yang 
menyatakan bahwa kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak 
baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan 
diberikan ganti rugi  yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia 
Penaksir. 

4) Bekas tanah hak 
Suatu tanah hak dapat menjadi  tanah negara karena hak yang ada di 
atasnya: dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan secara sukarela oleh yang 
berhak, habis jangka waktunya, karena pemegang hak bukan  subjek. 

                                                         

       4  Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Cetakan Pertama, Penerbit CV. 
Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 4-6.   
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Selanjutnya,  PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa terjadinya tanah 
negara dari tanah hak bisa juga karena hak atas tanah itu dibatalkan.5 

 
Proses terjadinya tanah Negara dapat diklasifikasikan karena hal-hal 

sebagai berikut: 
a. tanah Negara yang sejak semula merupakan tanah negara. Tanah ini 

merupakan tanah yang sejak berdirinya negara Indonesia belum pernah 
dilekati sesuatu hak atas tanah apapun.   

b. tanah Negara yang berkenaan dengan UU/karena ketentuan UU menjadi 
tanah Negara. Tanah Negara ini sebelumnya merupakan tanah hak, akan 
tetapi dengan adanya perubahan politik pertanahan maka dilikuidasi menjadi 
tanah negara.  

c. tanah Negara yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir jangka 
waktunya dan tidak diperpanjang lagi. 

d. tanah Negara yang berasal dari tanah hak dan telah berakhir jangka waktunya 
serta dengan kebijakan politik pertanahan tidak boleh diperpanjang lagi.  

e. tanah Negara yang karena penetapan pemerintah menjadi  tanah Negara. 
Penetapan sesuatu areal menjadi hutan lindung, kawasan konservasi, suaka 
margasatwa dan sebagainya merupakan contoh konkrit dari tanah Negara ini. 

f. Tanah yang menjadi tanah Negara akibat dari suatu perbuatan hukum, 
karena suatu pelepasan atau penyerahan hak.  

g. tanah Negara yang karena sesuatu peristiwa menjadi tanah Negara, seperti 
tanah timbul (aanslibbing). 

h. tanah Negara yang karena suatu perbuatan menjadi tanah Negara, misalnya 
diterlantarkan.6 

Ketika bidang tanah masih berstatus sebagai tanah negara, maka proses 
penerbitan sertipikatnya harus melalui proses permohonan hak. Langkah-
langkahnya, pertama-tama pihak yang memiliki kepentingan mengajukan 
permohonan hak kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.  

Untuk memastikan permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, 
maka dibentuklah Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, dan 
HP, sedangkan Panitia B untuk HGU). Apabila dapat dikabulkan maka otoritas 
pertanahan yang berwenang menetapkan SK Pemberian Hak. Di dalam SK 
tersebut dicantumkan kewajiban pemohon hak, seperti pembayaran BPHTB 
sebesar 5% dari Nilai Kena Pajak. 

Setelah kewajiban itu dipenuhi barulah dilakukan pendaftaran tanah. 
Pendaftaran tanah itu menghasilkan bukti hak yang disebut sertipikat. 

                                                         

       5  Pasal 17 ayat (1) ‘a’ PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa hapusnya HGU antara lain 
karena: dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena: 
(a) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (pemenuhan kewajiban pemegang HGU, Pasal 13 
(kewajiban memberi jalan keluar atau jalan air karena kondisi geografis dan lingkungan tertentu) 
dan/atau Pasal 14 (penggunaan tanah HGU). 

6
 Sanusi, 1996, Pengelolaan Tanah Negara dan Permasalahannya di Kotamadya 

Semarang, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, hlm. 21-24. 
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Pendaftaran tanah pertama kali dalam proses pemberian hak ini berfungsi 
konstitutif, yakni melahirkan keadaan hukum baru, yakni mengubah status 
tanah negara menjadi tanah hak. 

 
2. Tanah Hak. 

Tanah hak adalah tanah yang sudah dilekati dengan hak atas tanah sesuai 
UUPA, seperti HM, HGU, HGB, HP, dan hak terbatas lainnya.  

Pasal 4 ayat (1) UUPA mengartikan tanah sebagai permukaan bumi (the 
surface of the earth). Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak atas 
permukaan bumi. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa 
hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah 
yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di 
atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-
peraturan hukum lainnya. Tegasnya, meskipun secara pemilikan hak atas tanah 
hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga 
atas tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Itu sangat logis, karena suatu 
hak atas tanah tidak akan bermakna apapun jika kepada pemegang haknya tidak 
diberikan kewenangan untuk menggunakan sebagian dari tubuh bumi, air dan 
ruang di atasnya tersebut.  

Sebagai contoh, seorang pemilik sebidang tanah yang akan menggunakan 
tanahnya untuk membangun bangunan (construction) rumah tinggal, selain 
menggunakan tanah itu sendiri, otomatis juga akan menggunakan ruang di atas 
tanah tersebut untuk tinggi bangunan rumah dan ruang tubuh bumi untuk 
pondasi bangunan rumah. Dengan perkataan lain, kewenangan penggunaan hak 
tersebut diperluas. Oleh karena itulah maka Boedi Harsono mengatakan bahwa 
dalam pengertian yuridis tanah merupakan permukaan bumi, yang berdimensi 
dua; dalam penggunaannya tanah berarti ruang, yang berdimensi tiga.7  
Pertanyaannya, sejauhmana pemegang hak atas tanah tersebut dapat 
menggunakan tubuh bumi dan ruang di atasnya? Apakah seorang pemegang hak 
atas tanah dapat menggunakan ruang bawah tanah dan atas tanah sampai 
kedalaman dan ketinggian yang tidak terbatas? UUPA menentukan batas yang 
bersifat umum, yakni ‘sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu’. 

Kalau dikaitkan dengan pengertian tanah menurut berbagai sistem hukum di 
berbagai negara,8 terdapat persamaan dalam pengertian tanah, yakni: tanah 

                                                         

       
7
  Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta, 
2003, hlm. 296. 

 8  Di Singapura, berdasarkan Pasal 4 Land Title Act tahun 1970 dirumuskan bahwa tanah adalah 
the surface of any defined parcel of the earth, and all substances therunder and so much of the 
column of air above the surface as is reasonably necessary for the proprietor’s use and enjoyment, and 
include any estates or interest in land and all vegetation growing thereon and structure affixed 
thereto. Selanjutnya, di Malaysia dalam Pasal 5 National Code Malaysia, tahun 1965, diyatakan bahwa 
pengertian tanah (land) meliputi: (a) that surface of the earth and all substances forming that surface; 
(b) the earth below the surface and all substances therein; (c) all vegetation and other natural 
products, whether or not requiring the periodical application of labour to their production, and 
whether on or below the surface; (c) all things attached to the earth or permanently fastened to 
anything attached to the earth, whether on or below the surface; (d) land cover by water. Di Australia 
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merupakan permukaan bumi; pemilikannya terhadap yang ada di permukaan 
bumi; penggunaannya juga terhadap sebagian yang ada di atas bumi dan tubuh 
bumi. Mengenai penggunaan di atas bumi misalnya, harus disesuaikan dengan 
batas-batasnya, yakni: keperluannya, kemampuan dari tanahnya, dan kewajaran 
serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. 

                                                                                                                                                                 

(Negara Bagian New South Wales) sekarang ini, konsep yuris “tanah” (“land”) adalah suatu areal dari 
ruang yang berdimensi tiga, yang berada pada,  di atas dan di bawah permukaan bumi. Lebih lengkap 
Peter Butt, Land Law, Edisi Ketiga, Penerbit LBC Information Services, Sydney, 1996, hlm. 10-11, 
mengatakan: “Ultimately, as a juristic concept “land” is an area of three-dimensional space, its 
position identified by natural or imaginary points located by reference to the earth’s surface. This 
space may be on the earth’s surface, or above it or below it; or it may be on the surface, but extend 
also from below to the surface to above it. It may be a void, for any three-dimensional quantum of the 
airspace can be “land”; or it may have contents. If it has contents that are fixed in position, those fixed 
contents are part of the “land”. But the “land” is more than those fixed contents. The contents of the 
space may be physically severed, destroyed or consumed, but the space itself –and so the “land”- 
remains. In this sense, land is indestructible. It is also immovable, as distinct from chattels, which are 
movable.”                                                                          


